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شرح منظومة الزمزمي 

 في علوم القرآن
 الشيخ الدكتور  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (5منظومة الزمزمي في علوم القرآن)شرح 
 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرمعالي 
 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين
ياا وهااب ياا ماريم ياا  ،اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته

 الفضل العظيم. ذا
الا:: المتاواتر وااحااد الناو  اوول والثااني والث ،العقد الثاني: ما يرجع إلى السند وهاي ساتة أناوا  قال الناظم:
 والشاذ.

 ساااااااااابعة القاااااااااارا  مااااااااااا قااااااااااد نقلااااااااااوا
 

 فمتاااااااااااااااااااواتر ولاااااااااااااااااااي  يعمااااااااااااااااااال 
 بغيااااااارح فاااااااي الحمااااااام ماااااااا لااااااام يجااااااار   

 
 مجاااااااااااااارال التفاسااااااااااااااير وا   فاااااااااااااااادر   
 قااااااااااااااولين إن عارضااااااااااااااه المرفااااااااااااااو  

 
 ماااااااااه ذا القاااااااااول هاااااااااو المسااااااااامو قد 
 والثااااااااااااااااااني ااحااااااااااااااااااد مالث ثاااااااااااااااااة 

 
 تتبعهاااااااااااااااااا قااااااااااااااااارا   الصاااااااااااااااااحابة 
 والثالاااااا: الشاااااااذ الااااااذ  لاااااام يشااااااتهر 

 
 ممااااااااااا قااااااااااراح التااااااااااابعون واساااااااااات ر 
 ولاااااااااااااااااي  يقااااااااااااااااارأ بغيااااااااااااااااار اوول 

 
 وصاااااااااحة ا ساااااااااناد شااااااااار  ينجلاااااااااي 
 لاااااااااااه مشاااااااااااهر  الرجاااااااااااال الضاااااااااااب   

 
 وفااااااااااااا  لفاااااااااااا  العر ااااااااااااي والخاااااااااااا  
 ملا  .هللا وسلىم والارع عىل  عبلدس ورسلولن  بي لا محملد وعىل  هللن وصلحان   معلينوصلى   ،الحمد هلل رب العالمين 

 اعد: 
ما يرجع ) ،(وهي ستة أنوا )يقول:  ،وهو ما ير ع إل  الس د :: في العقد الثا ي-رحمن هللا تعال -فيقول ال اظم 

ملا ير لع إلل  السل د  :ييع ل (،هاي)و ،ملا ير لع إلل  السل د ،(ماايعلود إلل  ) :(هاي) (:إلى السند وهي ستة أناوا 
 .ستة   واع
المللل  ر علللن  واإلخالللار عللن ،وال لللوع ملل  ر ،وال لللوع والقسللم والصللل   والضللرب  لةلللا  متقار للة ، ملللع  للوع :األ للواع
ااعتالللار ال مللللع  ،إال   للللن ااعتالللارس  مللللع تكسلللير في للللو  تللل  يرس وت  يثللللن ،غيللللر ملللر    (؛وهااااي أناااوا ) :المؤ للل 

 وال ماعة.
 .ال  من األ واع الستة: المتواتر واآلحاد والشا ال وع األول والثا ي والث

فهو قسم من اآلحلاد وللي   ،فالشا  يدخىو ن في اآلحاد ،في تقسيم األخاار ع دهم ي عىو ها قسمين: متواتر وهحاد
 .اقسيم لن في األخاار

 دو ن إللل  ويسلل ،عللن مللثىهم ،مللا يرويللن عللدد  و  مللع يسللتحية فللي العللادا تللوا  هم عىلل  الكلل ب :المتواتر ع للدهمفلل
المصلللدر  ، و االاصلللر ،االسلللمع :إملللا ،شللليح ملللدرع الللالحوا  ،ي لللون مصلللدرس الحللل  ال العقلللة ،شللليح محسلللو 
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لل ،ا و ماصللر   ،اإمللا  ن ي للون مسللموع   ؛األصللىي مللدرع اللالحوا  المهللم يللدرع اللالحوا  ال  ،ا و مشللموم   ،ا و مىموس 
 .ه ا هو المتواتر في حدهم ،االعقة

احيل  للو روغ غيلرهم الال مع المل  ور  ،ملا يرويلن السلاعة فقل  ملن القلراحات ع لدس المتواتر ،والاح  في القراحات
 و  ،التعريلل  ااألقسللام ،والتعريلل  امثللة هلل ا ،قللراحا السللاعة فقلل  :ف المتللواتر ا  للنعللر   ،فإ للن ال ي  بللي عىيللن الحللد

 قال: ،تعري  بىةظ  اش 
 ساااااااااابعة القاااااااااارا  مااااااااااا قااااااااااد نقلااااااااااوا

 
 ................................... 

هللو  ،إ ا قيللة: عللرف المتللواتر: تقللول: قللراحا السللاعة ،ا السللاعة فقلل  و المتللواتر قللراح ،قللراحا السللاعة المتللواتر :يع للي
 ،التعري  االحصر  وع معروف  و قسم معلروف فلي الحلدود ع لدهم ،والحصر ،يحصر المتواتر في قراحا الساعة

التلي ال يم لن ال يلادا  ،ملان   لاب ااألر لان المحصلورالما س ة عن اإلسالم واإلي -عىين الصالا والسالم-وال بي 
 .عىيها

اح  عن  سماح من  ،في المدو ات -يع ي–احثت ع هم  ،فه ا المتواتر لو احثت عن  سا يد هؤالح القراح الساعة
 ،يحصة ان العىلم الضلرورا الق علي قلد يعلو ع مثلة هل ا او ردت  ن ت مع عدد   ،ومن قر  عىين ه ا ،قر  عى  ه ا

 -رضلي هللا ع لن– ال يشع  حلد   لن قلر  عىل  ابلن مسلعود :يع ي ،وهو تواتر ال اقة، ه اع تواتر غير م قول لكن
يحصلة العىلم  ،ه ل ا ،قلر  عىليهم  ملع غةيلر -رضلي هللا ع لن– ومن قلر  عىل  ابلن مسلعود ، مع غةير من ال ا 

 .همتدون  سماؤهم احي  لو احث ا ع هم و د ا ،ولو لم ت  ر  سماؤهم ،اقراحتهم
فمثلة هل ا  ،وشيوخهم عن شيوخهم وه  ا ،ون القرهن عى  شيوخهمؤ األمة ا امىها ممن لن  ظر في العىم  ىهم يقر 

و للن عىلل   مللع ؤ  و يقر  ،يسللمعو ن ،و للن علنو  مللع غةيللر ير  ، تللواتر قللراحا المسلىمين لىقللرهن ؛تللواتر ال اقللة :يسلم 
 .االمتواترالقراح الساعة قراحتهم هي التي حصرها ال اظم ، غةير وه  ا

ل يلب؛وه ا اآلحاد يقسمو ن إل   قسلام: مشلهور وع يل  وغر  ،ما دون المتواتر :اآلحاد  وملن هل س  ،لتعلدد رواتلن اتاع 
 ،لىمتلواتر واآلحللاد اوه لا  عللة الشلا  قسلليم   ،فالشللا  ملن  قسلام اآلحللاد ،وم هللا ملا هللو شلا  ،األقسلام ملا هللو محةلو 

يو للد  ،مثىمللا يللرد فلي الحللدي  :راحا معىلة: قللراحا مضلل ر ة: يع ليهللة يو لد فللي القللراحات قلراحا ضللعيةة: قلل :يع لي
ومللا عللدا  ،قللراحا هحللاد وهللي قللراحا الثالثللة ، و إمللا  ن  قللول: القللراحا إمللا متللواترا وهللي قللراحا السللاعة ال مللا يو للد:ا  و 

 ما ا  قول: ،العشرا شا ا
 ،عىل  هل ا  لرغ المؤلل  ،الارالقراحات يم لن حصلرها الالثال  فقل  دون سلا ر األخ :يع ي ،ه ا اص الح :يع ي

 وي تي ما في  المن.
ولكلة ملن هلؤالح  ،والكسلا ي ،وحمل ا ،وعاصلم ،وابلن علامر و،و بو عمر  ،وابن  ثير ، افع :: وهم(والسبعة القرا )

 :الاصلرا يللروا ع للن وو بلو عمللر  ،البل ا وق بللة :وعلن ابللن  ثيللر ،قللالون وور  :فيلروا عللن  لافع ،السلاعة راويللان
وحمل ا يللروا  ،شلعاة وحةل  :وعاصلم يللروا ع لن ،هشلام وابلن   لوان :وابلن علامر يلروا ع للن ،والسوسلي اللدورا 

 .وحة  الدورا   بو الحار  :والكسا ي يروا ع ن ،خى  وخالد :ع ن
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وهلم:  ،من  هة العىم من ي عة قراحتهم متممة لىساعة في عة العشرا  ىهلم ملن المتلواتر ،الثالثة ال ين ي تي   رهم
ويعقوب يروا  ،ابن وردان وابن  ما  ن:و بو  عةر يروا ع  ،وخى  الب ار ،ا يعقوب الاصر و  ، بو  عةر المد ي

دري . :وخى  يروا ع ن ،روي  وروح :ع ن  إسحاق وا 
 وتىقوها   لع. ،وتىقيت ان ،هؤالح القراح ال ين  قىت قراحاتهم االتواتر

 والساااااااابعة القاااااااارا  مااااااااا قااااااااد نقلااااااااوا
 

 فمتاااااااااااااااااااااااواتر........................ 
 
 

 ،تىقلي المقلروح ، ما اال ساة لتىقي هل س القلراحات علن األعلداد الةةيلرا وال ملوع المتكلاثرا هل ا ال إشل ال فيلن ،متواتر
بيلللة  و غيلللر متللواتر:  يةيلللة األداح هللة هلللو مللن ق املللا  للان ملللن قبيللة األداح هلللة ي للون متللواتر   ،لكللن  يةيللة األداح

و ن هلل ا الحللرف يمللد  ، المللد واإلمالللة وغيرهللا ؛األداح : للييع :المتللواتر  و مللن قبيللة المسلل وت ع للن اللل ا ال يللدرغ 
 ه ا من المتواتر  و غير المتواتر:  عم: ،وه ا يمد حر تين ،وه ا  ر ع حر ات ،ست حر ات

 ........:. الب
للو قيلة  :لكن ع دهم مس الت احي   لة واحلد يسلمع ملا قلر س األول واآلخلر: يع لي ،متواتر من  فواس الشيوخ عم، 

يست يع  عىم ال ا   ن ي  قها  ،((سمع هللا لمن حمدس)) :-عىين الصالا والسالم- ي  ي  ي الرسول  : الواحد م
 .الحروف  ٌة ي  قها ،ال  قول: في الحروف :في األداح ، ما   قها الرسول

اتلللللرغ مسللللل لة مهملللللة  للاااااَي ف اااااي }َقاااااِد َسااااام َع  ال َقاااااِوَل الات اااااي تلجَ و ،((سلللللمع هللا لملللللن حملللللدس)) :ال مىلللللة ، لللللد  اد 
َهاااا هلللة ت للل م اللل ن هللل ا  داح  :-عىيلللن الصلللالا والسلللالم-لكلللن  يللل    قهلللا و داهلللا الرسلللول  ،[1]الم ادللللة:{...َزِوج 

ل ،الرسلول:  قلة إلي للا القلرهن اللالتواتر احيل  لللو  اق عي لل اوملا بلين الللدفتين اتةلي عىيللن الصلحااة و  معلوا عىيللن إ ماع 
بلدلية  ،لكلن  يةيلة األداح: اعل  العىملاح يسلتث ين ملن التلواتر ،ي هل اوال ع د ا تلردد فل ،   ر م ن حرف واحد  ةر

 الو  لان متلواتر   :يع ي ،واحد يقول:  ر ع ،واحد يقول: ست حر ات ،حرف يختى  قارئ عن قارئ  ،االختالف فين
 ،  للت تسللمع صللوت شلليخع ، عللم ،-أل للن مللا ه للاع مسلل الت يتللداولها ال للا  ؛ويسللتحية التللواتر فللي مثللة هلل ا-

لكلن هلة  حلن فلي  ،لكن هة تؤدين ما ة االما ة:  ى لا سلمع ا الشليوخ الكالار والصلةار ،مثىما يؤدا شيخع وتؤدا
القلراحا  ، قىدهم في  يةية األداح: عامة من ياحل  فلي عىلوم القلرهن وملن يو لب الت ويلد هة ، دا  ا لقراحت ا عىيهم

 بة يتىقاس ال لالب ،وشيخن عن شيخن ،ىقاس عن شيخنيت  ة   ،وه  ا تىقي ،لةظن و داؤس ؛االت ويد يقول: إ ن متواتر
إللل   -عىيللن الصللالا والسللالم-وه لل ا إللل  ال بللي  ،عللن ال مللوع الةةيللرا مللن الشلليوخ -ال مللوع الةةيللرا مللن ال للالب-

 حد يشع في هل ا: ملا  شلع فلي  ،)من   ب( متواتر : حن    م ا ن .فما ير ع إل  األداح ، برية إل  رب الع ا
و لة  ،  لي بهل س الحلروف وهلي حلروف عر يلة ،هللا  عىلم -عىين الصالا والسلالم- ي ان ال بي لكن  ي    ،ه ا
 .. لكن ،ن يست يع ال  ي بهاإ سا
 ......:... الب
 ،عىل   سلا    هلا قلرهن ردد اهلا ،بثالثة: س دها صحيح إل  ابن مسلعودقر ها الرسول قر ها مرا ا ر ع ومرا  :يع ي

 قبىهلا عىل   سلا   ،ردد اها ااعتاار   ها قلراحا ،ه ا الثابت ع ن ،ا ابن مسعود   اوفي قراح :وهو يرفعن عى    ن
ح للم  ،-عىيللن الصللالا والسللالم-خللال  الح للم اللل ا تضللم ن هلل ا التةسللير تةسللير مرفللوع إللل  ال بللي  ،  هللا تةسللير

 ،: قلدم المرفلوعملا ا  قلدم: يقلول ،-عىيلن الصلالا والسلالم-مرفوع إلل  ال بلي  احدي  يتضمن ح م   ،ايتضمن ح م  
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 ،فمللا  للان فيللن القبللول حللتم ،وهلل س مقبولللة مللن و للن مللردودا مللن و للن ،لمللا ا: ألن المرفللوع مقبللول مللن غيللر تللردد
 ظاهر وال ما هو اظاهر: ،يختى  عما  ان فين القبول من و ن دون و ن

 .ويعمة ان عى   سا    ن تةسير ،فيقبة :يع ي ،(ما لم يجر مجرال التفاسير)يقول: 
.................................. 

 
 ......................... وا   فااااااااااااااادر   
 قااااااااااااااولين إن عارضااااااااااااااه المرفااااااااااااااو  

 
 .................................... 
وفلي حلرف  ، ايلب القلراحا ملن ع لدس االصلحابي مل :هة تقدم هل س القلراحا الصلحيحة الثابتلة علن الصلحابي :يع ي 

 ،قلراحات تشلتمة عىل   يلادات خار لة علن مصلح  عثملان ،ابلن عالا  قلال  ل ا ،وقر  عىي   ا ،ابن مسعود   ا
 ،احدي  م ةصة عن القرهن -عىين الصالا والسالم-ويثبت عن ال بي  ،اوتتضمن ح م   ،وهي ثابتة صحيحة إلين

 .يخال  ما  اح في ه س القراحا ايتضمن ح م   حدي   بوا 
 مللا هلل س القللراحا فيشللو  عىلل  قبولهللا  ،مللا فللي  حللد يللردس ، للردألن قبولللن م لمللا ا: ،قللدم المرفللوع (:قدمااه)يقللول: 

فلإ ا ردد اهلا ملن و لن اقلي الو لن  ،وهي إ ما سليقت عىل   سلا    هلا قلراحا ،ردها ااعتاارها قرهن ااعتاارها تةسير
مثة الل ا يقبلة ملن  ،المقبول ااض راد :ظاهر: يع ي وال ما  ظاهر و  ،الثا ي فين شيح من الضع  واحتمال الرد

 :الصلحيح وقلد ي لون اإلسل اد هلو هلو االسل د ةمن  ين  ت  الضع  لهل س القلراحا الصلحيح :يع ي ،دون و ن و ن
لهلا ملا  ،و لة  مىلة لهلا ملدلول ح ملي ،لكلن متضلمن  مىتلين ،ما في إش ال ،خبر صحيح س دس  الشم  :يع ي

لثا يللة لهلا ملا يخالةهلا مملا هللو ال مىلة ا ،فال مىللة األولل  لهلا ملا يشلهد لهللا ملن  دللة  خلرغ  ،يسلت ا  م هلا ملن ح لم
للو    لا متكلون  ،و لرد ال مىلة الثا يلة ااعتالار   هلا مخالةلة ،ف قبة ال مىة األول  ااعتاار ما يشلهد لهلا ، قوغ م ها

يلو  ،و مىة ال يو د ما يشهد لها وال ملا يردهلا ، مىة لها معار  را ح ؛من  مىتين يةىلب عىل  الظلن:    الىلي ا 
 ما  ،الخبر ال مىة الثا ية  قبىها وقد ردد ا اع  ،الثا ية ،لو ود المعار  الرا ح ؛ال شعال مىة األول  مردودا ا

ل ن هل ا ووفلي عىيلن بلدلية   ،وللم يحةلظ اللاع  اإ ا  ان ه اع  مىة لها ما يشهد لها ف قول: إن الراوا حةظ اعض 
 ،افي عىيها ولم يعار  عىيهاه اع شيح معار  من را ح و مىة  خرغ لم يو  لكن إ ا  ان ،وه ا لم يوافي عىين

مرويللة عىلل   ،وقللة مثللة هلل ا فللي القللراحا المللردودا ،ف و  للا  للرد اعلل  الحللدي  و قبللة اعضللن المسلل لة فيهللا مللا فيهللا
ل ،فهي مردودا لمخالةة المتلواتر ، سا    ها قراحا سل دها صلحيح إلل  الصلحابي ف حمىهلا عىل  ااعتالار  اهلي  يض 

عىلل    هللا  -التللي  للاح بهللا مللن تىقللاح  ةسللن-كللن إ ا عورضللت هلل س ال مىللة ل ،  للن  للاح اللن مللن تىقللاح  ةسللن تةسللير
عىلل    للن  -عىيللن الصللالا والسللالم-صللحيح ثابللت عللن ال بللي  ،تةسللير عورضللت احللدي   بللوا مللا فيللن شللوب قللراحا

 ول ا يقول: ؛-عىين الصالا والسالم-حدي  من قولن 
 قااااااااااااااولين إن عارضااااااااااااااه المرفااااااااااااااو 

 
 قدمااااااااه ذا القااااااااول هااااااااو المساااااااامو   

 (.ااحاد مالث ثة: )من األ واع (:ثانيوال) 
 والثااااااااااااااااااني ااحااااااااااااااااااد مالث ثاااااااااااااااااة

 
 ...................................... 
 .العشرا  ىها متواترا ،واعضهم يقول: هم تتمة الساعة ،ه س هحاد ، عةر ويعقوب وخى  بو  

.................................... 
 

 تتبعهاااااااااااااااااا قااااااااااااااااارا   الصاااااااااااااااااحابة 
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 .ات الثال  القراح ،ما ثبت عن الصحااة هحاد :يع ي 
عىلل  تللر يح  (تتبعهااا)والتعبيلر اقولللن:  ،تكللون هحللاد ،  هللا تتاعهللا فللي الح للم : يلل  مع لل  تتاعهللا: يع لي (:تتبعهااا)

الظاهر من الىةلظ و  ،(تتبعها)مما لم يقر  ان العشرا؛ أل ن قال:  ،قراحا الثالثة عى  ما ثبت عن الصحااة ملا هلو  ا 
 أل ن يقول: اظاهر:

 والثااااااااااااااااااني ااحااااااااااااااااااد مالث ثاااااااااااااااااة
 

 ................................... 
وملن  هلة العىلم ملن يلرغ   هلا  ،ليسلت  السلاع ،عىل  ر يلن  ن هل س هحلاد ليسلت متلواترا ، بو  عةر ويعقلوب وخىل  

 ولكن ال ا مع ا يقول: ،فالقراحات المتواترا عشر ،تتمة لىساعة
 والثااااااااااااااااااني ااحااااااااااااااااااد مالث ثاااااااااااااااااة

 
 ................................... 
 ثم قال: ،مش  عى  ه ا ،مش  عى   ن الثالثة هحاد وليست متواترا 

  .................................... 
 

 تتبعهاااااااااااااااااا قااااااااااااااااارا   الصاااااااااااااااااحابة 
وملا دام  ،(تتبعهاا)قراحا الصحااة إ ا صح عن ابن مسعود وعارضن قراحا  حد الثالثة قدم ا الثالثة؛ أل ن يقول:   

هحلاد، لملا ا قلدمت قلراحا الثالثلة عىل  قلراحا ابلن  -رضلي هللا ع لن–قراحا الثالثلة هحلاد، والملروا علن ابلن مسلعود 
مما لي  في العشرا: تقدم قراحا الثالثة أل ها دا را بين اآلحاد والمتواتر؛ ألن ملن  هلة   -رضي هللا ع ن–مسعود 

بلين المتلواتر واآلحلاد فهلي مقدملة عىل  ملا اتةلي عىل    لن ملن اآلحلاد، العىم من يرغ   ن متواتر، فملا داملت دا لرا 
ال ما هو اظاهر اآلن:  ظاهر وا 

 (، الشا  في عرف  هة الحدي  واآلثار:والثال: الشاذ الذ  لم يشتهر)
 وذو الشااااااذوذ مااااااا يخااااااال  الثقااااااة

 
 فياااااااه المااااااا  فالشاااااااافعي حققاااااااه 

لةة لمن هو  ر ح و وثي ح م ا عىيها االش و ، وح م ا مخا -القراحا  و الحدي -يع ي: إ ا تضم ت المخالةة  
 عى  الرا ح ا  ن هو المحةو ، وهو يقول:

 والثالاااا: الشاااااذ الااااذ  لاااام يشااااتهر
 

 ممااااا قااااراح التااااابعون.............  
 (؛ إما لمخالةتن،  و لضع  إس ادس، إما لةرابتن وش و س ومخالةتن،  و ل عن في إس ادس.لم يشتهر) 

(، است ر، يع ي:  تب في  تب التةاسير وفي  تب القراحات، وه ا مو ود، وع د بعون واست رمما قراح التا)
 الحاكم  شياح من ه ا.

 (، المتواتر، وهو قراحا الساعة.ولي  يلقرأ بغير اوول)
 ولااااااااااااااي  يقاااااااااااااارأ بغياااااااااااااار اوول

 
 وصاااااحة ا ساااااناد شااااار  ينجلاااااي 

، ابن ال  را سماها اوط ابن ال  را وسماها  ر ا   ه س الشروط التي تشترط لقبول الرواية، وهي قرياة من شر  
 ، وه ا شروط.ا ر ا   

 ولااااااااااااااي  يقاااااااااااااارأ بغياااااااااااااار اوول
 

 وصاااااحة ا ساااااناد شااااار  ينجلاااااي 
 ال بد   ن تكون القراحا صحيحة الس د. 
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(، ولو قى ا: إ ها م رورا عى  تقدير حرف ال ر، مع   ن إ ا   ع الخاف  ت صب، له مشهر  الرجال الضب )
(، ه س وفا  لف  العر ي والخ  ال(، يع ي: االضا ،  اشتهار الر ال االضا ، المقصود يقول: )) شهرا الر 

الشروط الثالثة: صحة اإلس اد، وموافقة لةظ العر ية، وموافقة الخ  موافقة الرسم، ه س شروط لقبول القراحا، 
ال قرهن:  شروط لقبولها قراحا وا 

 ... قرهن. الب: 
، وه ا اكتة  اصحة الس د، وصحيح الس د يدخة فين اآلحاد، فإن قى ا: إ ن اي ون متواتر   أل ن في القرهن اشترط  ن

 :ايقبىن عى   سا    ها قرهن قى ا: اختى   المن الثا ي مع األول، و ما ابن ال  را فهو يقبىها قره   
 فكاااااال مااااااا وافاااااا  وجااااااه النحااااااو  

 
 أو يحاااو    وماااان للرسااام احتمااااً   

 هاااااااااو القااااااااارآن  اوصااااااااا  إسااااااااانادً  
 

 فهاااااااااااااذح الث ثاااااااااااااة اورماااااااااااااان 
 وهي شروط وليست ا ر ان، شروط لقبول القراحا. 

 وحياااااااااا: يختاااااااااال رماااااااااان أثباااااااااا  
 

 شاااااذوذح لاااااو أناااااه فاااااي السااااابعة 
 فالشا ، هو قال: الشا  قراحا التااعي مما دون، والشا  ع د ابن ال  را: ما اختة ر ن من  ر ا ن الثالثة. 

 
 أثابمم هللا.

 الوارد  عنه. -صلى هللا عليه وسلم-النو  الرابع: قرا ا  النبي 
 وَعاَقاااااااااااااَد الَحااااااااااااااك مل  فااااااااااااي الملِسااااااااااااَتِدَري  

 
 لاااااااااااها ، َحيااااااااااِا:ل َقااااااااااَرا ب َمل ااااااااااي   ابً َباااااااااااا 

ااااااااااااا را ل ، رلهلاااااااااااان  ،  نلِنشااااااااااااا زل    مااااااااااااَذا الصه
 

زل   ااااااااااِحر   ماااااااااذاَي   َتِجاااااااااز   ب ااااااااااتا َياااااااااا مل
 ب َفِتاااااااااااااااا   َيااااااااااااااااا   َأِن َياغلاااااااااااااااا ا  اَأِيضااااااااااااااااً  

 
 ِين  ب َرِفااااااااااع    اولِوَلااااااااااىوالَعيااااااااااِانل ب الاااااااااااعَ  

مِ   اااااااااِن َأِنَفَسااااااااامل  َدَرِساااااااااَ  ، َتِساااااااااَت يعل  ، م 
 

مِ   اااااااااامل اااااااااِن َأِعَظم   فااااااااااَِت   َفاااااااااا َمااااااااااعَناحل م 
ِم َقِباااااااااااااااَل َمل اااااااااااااااِي َصال اااااااااااااااَحة     َأَماَماااااااااااااااهل

 
ِ   َشاااااااااااااذا      َبعااااااااااااِاَد َسفااااااااااااااينة  وَهاااااااااااااذ 

 َساااااااااِمَرال  وَماااااااااا هلااااااااامل ب َسااااااااااِمَرال َأِيضاااااااااا 
 

 اِمع  تلِماااااااااااااَضىقلاااااااااااااراا ل َأِعاااااااااااايلن  ل َجاااااااااااا 
مِ   َيتاااااااااااااااااااااا ه  ِم َباِعااااااااااااااااااااااَد  ذلره   واتاباََعِتااااااااااااااااااااااهل

 
ااااااااااااااااااامِ  اَرفاار َفااااااااااااااااااااً    َعَبااق اااااااااااااااااااار  ا َجِمعلهل

في ال وع الرااع مما ير ع إل  الس د، القراحات التي تىقيت االس د، عن  -رحمن هللا تعال - عم، يقول المؤل   
، وُ  ر في الصحيحين والس ن المستدرع عقد لها ااا  ووردت ع ن. والحاكم في ا -صى  هللا عىين وسىم-ال بي 

 متةاوتة األسا يد. -عىين الصالا والسالم-وسا ر  تب الس ة قراحات  سبت إل  ال بي 
(، يع ي:  اا عبد هللا محمد بن عبد هللا بن ر يع الحاكم ال يسابورا وعقد الحاكم في المستدريول ا يقول: )

 صاحب المستدرع.
 .-عىين الصالا والسالم- ي: القراحات الواردا عن ال بي (، يعلها ابابً )
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يم  * اِلَحِمدل ّلله  َربه  اِلَعاَلم ينَ }(، في سورا الةاتحة: حي: قرأ بملي) ح  ِحمن  الرا {امَ *  الرا ين  ، [4-2]الةاتحة:ل ي  َيِوم  الده 
اآليات من سورا الةاتحة، هة   ا هثم ، اآلن و عود إل   يةية األداح، و  ا قر ت الثال  }ملي يوم الدين{قر : 

اقراحا ه س  و ال: وهة  ميع القراح ال ين يرتىون وي ودون، واعضهم يت  عون في الر عتين األوليين من الصالا 
 يؤدون القراحا في الر عتين األخيرتين  ما قرؤوا في الر عتين األوليين:

 ... الب: 
ي القراحا ال هرية؛ لكن إ ا قر  في السرية يسوا مثة الر عتين: وال يةوت شيح ف اخىهم، من  شد ال ا  ت ويد  
ال ما ي ثم عى  قولن:  ي ثم وا 

 المس لة يا إخوان عظيمة، السواد األعظم من األمة هثم عى  ه ا.
( قراحا من: قراحا  بي عمرو، وابن عامر، وحم ا، وابن  ثير، و افع،  عم، ما عدا عاصم والكسا ي قرؤوا: ملي) 
، والةرق بين القراحتين: "مالع" و"مىع" لكة قراحا ما ير حها من حي  المع  ، ال   ية ب  ر الةروق (مالي)

، يع ي "مىعل"والمر حات في تةسير الةاتحة،  و التعىيي عى  تةسير ال اللين من سورا الةاتحة مةصة ه ا، قر  ب
 .-عىين الصالا والسالم-ال بي 

( ع دهم رهناالسين وال اا،   لع ) ا( وقراحا ال مهور، وقرئ  يض  لصرا ا) -صى  هللا عىين وسىم-و  ا قر  
 الشا بية  صو  يستدل بها.

 ...  لةية العراقي. الب: 
ما عىي من  لةية العراقي، دع ا من  لةية العراقي،   ا ما  قول الدلية قول العراقي، ما يم ن  قول ه ا الكالم، 

 لكن  هة الت ويد يقولون ه ا، والدلية عى   لع قول الشا بي.، اوالدلية عى   لع قول العراقي  بد  
 االراح. ا(، قر ت  يض  ننشزها)
(، المحر : ال ا ي خ  الشيح ل ةسن ويضمن إلين، فهو يتوسم في بتا يا محرز(، في قراحا ُت  ا، )مذا   َتجز  )

  الب العىم   ن يحر  العىم ويضمن إلين، وه ا هو األصة في  الب العىم.
 (، َيةة وُيِةة في قراحا ثالثة:، هاس.بفت  يا  أن يغ  اأيًض )

 ......... الب: .
 االث ين،  يب واالةع يةىول:

 ......... الب: .
 إين، لكن المقصود اآلية المدغمة ه ا، ما هي ااآلية المة و ة.

ِم ف يَها َأنا }(، العين االعين: والعين بالعين ،)وأن يغ  ، [45]الما دا:{...الناِفَ  ب الناِف   َواِلَعِيَن ب اِلَعِين   َوَمَتِبَنا َعَلِيه 
مت  ي و  الع    {،َواِلَعِيَن ب اِلَعِين  }ألن العين مع وفة عى  ال ة ، وال ة  اسم  ن فهو م صوب، ه ا قرئ: 

 عى  اسم إن االرفع:
 ......... الب: .

 وعمرٌو قا مان: ال ي و  احال. ا ن تقول: إن  يد   قا مان:، هة ي و  اوَعمر   اال، مت  ي و  تقول: إن  يد  
 ......... الب: .
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 هاس:
 ......... الب: .
 قا مان.
 ......... الب: .

  ا ، اعد االستكمال. اقا م وعمرو،  و وعمر   اال، لو قىت: إن  يد  
 علااااااااى  اوجااااااااامز رفعااااااااي مع وًفاااااااا

 
 منصااااااوب إن بعااااااد أن تسااااااتكم  

ال ما  يع ي: إ ا استكمىت الخبر ما في  إش ال، لكن اإلش ال قبة  ن تستكمة الخبر، واآلن استكمىت وا 
ِم ف يَها َأنا الناِفَ  ب الناِف   }استكمىت:   : هاس.{َوَمَتِبَنا َعَلِيه 
 ......... الب: .

 وين الخبر:
 ......... الب: .

والعين و ما ال صب فال إش ال  يع ي ال ة   ا  ة اال ة ،  و م ا اا اال ة ،  و مقابىة اال ة ، والعين   لع،
 فين.

 يا شيخ  حسن هللا إليع. الب: 
اب م ينَ }و اح في القرهن:  وِا َوالناَصاَرال َوالصا يَن َهادل يَن آَمنلوِا َوالاذ   ، و اح في موضع هخر.[62]الاقرا:{...إ نا الاذ 

 ......... الب: .
 واي  تخر ن عىين:

 ......... الب: .
  ي  تخرج عىين:

 ......... الب: .
 يع ي ال بد  من تقدير.

 (.والعين بالعين برفع اوولى، درس )
 ......... الب: .ال

  ي  قر ت  ي : دارست.
  الب: نعم.

يعل َر ُّيَ }( األصة في سورا الما دا: هل تست يع رَ ي(، )تست يع ر يقر ت دارست ااألل ، )  {..َهِل َيِسَت  
، األصة مةاد القراحا، ومع اها:   ع هة تست يع يا عيس   ن تس ل ر ع رَ ي{}تست يع ، قر ت: [112]الما دا:

 (.تست يع ر يي  ل عىي ا ما دا من السماح، )
مِ }(: من أنَفسمم) مل ِن َأنفلس  ول  مه  ِم َرسل . ه ا األصة، ه س القراحا المعروفة،  احت [128]التواة:{...َلَقِد َجا مل

 اةتح الةاح، مع اس: من  عظم م.(، بفت  فا، )}من أنَفسمم{وقر ت: 
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. مع اها:  مامهم، والوراح [79]الكه :{..َوَماَن َوَرا هلم}(، و ان  ي : في هخر الكه ، أمامهم قبل ملي صالحة)
 مامهم، يع ي: هة قرئ  مامهم بدل وراحهم: ال، لكن المراد صالحة،  ة  }ملي يأخذ{(: قبل مليمن األضداد، )
 سةي ة صالحة.

(، لما ا ح م عىيها االش و :  عم، خالةت الرسم، فتخى  فيها شرط،  عم، صالحة هي ة وهذ  شذ بعد سفين)
 الىي شا ا.

َماَرال َوَما هلم }(، يع ي: في م ىع سورا الحج: اسمرال وما هم بسمرال أيًض (  ع ش ، )سمرال ) َوَتَرال النااَ  سل
َماَرال   . }سمرال وما هم بسمرال{، قر ت: [2]الحج: {...ب سل

(،  ا: قر ها ممن مض  من المتقدمين اال مع: )قرات  عين(، في سورا قرا  أعين لجمع تمضى اًض أي)
 ، قر ها اعضهم اال مع.[17]الس دا:{..َفَ  َتِعَلمل َنِف   ماا ألِخف َي َلهلم مه ن قلرا   َأِعيلن  }الس دا: 

 قرا  أعين لجمع تمضى، واتبعتهم..(.) 
 ......... الب: .

 ل ، األل  يحتمىها الرسم.قر ت  ااأل
 ......... الب:.

ال االمر و ة في األصة:قر  أعين عم، لكن التاح: )  ( هة  تبت االتاح المةتوحة وا 
 ......... الب: .

(، قر  أعينااآلية، إين،  اح اع  التاحات التي عى  صورا الهاح المضمومة ه س مر و ة: ) }ف  تعلم نف {
ألن األل  ه س سهىة، الم ى   ؛ ن لو  ا ت التاح ه س غير مر و ة الحتمىها الرسمال يحتمىها الرسم؛ أل اإ   

 والم ال  يحتمىها الرسم ع دهم.
}وأتبعناهم قر   بو عمرو:  }واتبعتهم بعد ذريتهم{،(، يع ي: الىي في سورا ال ور: تمضى، واتبعتهم بعد)

 .ذرياتهم{
{ملتا }(، في سورا الرحمن: عباقر  جمعهم ارفارفً ) َسان  ِضر  َوَعِبَقر  ه  ح  . قر س الساعة [76]الرحمن:ك م يَن َعَلى َرِفَرف  خل

( رفارف وعباقر  ، ع ن وال حدرا وابن محيصن: )-رضي هللا تعال -ااإلفراد، واال مع رويت عن عثمان 
 (.جمعهماال مع )

 والساااااابعة القاااااارا  مااااااا قااااااد نقلااااااوا
 

 متاااااااااااااواتر بغيااااااااااااارح   يعمااااااااااااال 
 ماااا لااام يجااارأعناااي باااذا فاااي الحمااام  

 
 مجااااااااارال التفاساااااااااير وا   فاااااااااادر   

 يقول:  ال يحمة قول ابن ال  را: 
 اوخااااااااااااذ بالتجويااااااااااااد حااااااااااااتم  زم 

 
 مااااااان لااااااام يجاااااااود القااااااارآن آثااااااام 

 عى  الىحن ال ىي ال ا يحية المع  : 
ال، هم يريدون غير ه ا، وهللا إن  ان الت ويد من مقتض  القراحا الم مور بها، يع ي: عى  الو ن الم مور ان 

  ن لىو وب، ومع  لع  احت القراحات عى  و وس مختىةة، م ها الحدر،  }ورتل{من الترتية، فاألصة في األمر 
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ن اختىةوا فين؛ ولكن: او هة العىم ي ي ون اله    يض   ، ه س (( ان  و ترتيال   ا))اقر  وارق ورتة  ما   ت تقر  ه   ، وا 
 رواها اإلمام  حمد والدارمي بإس اد حسن.

 .. الب: .
 مثة ه ا، القرهن رسمن يختى  عما اعتادس ال ا ، فقراحا الشخ  امةردس قد يضة اسبب ه ا، ال بد  من التىقي

... 
 المى  الصوتي ( *) ال ا يظهر  ن ه اع  ق  في  هاية

 


